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13.30

14.45 Avslutter ved vei. 

11.15

13.50 
Storfuglkull 6-7stk flyr opp. Barlinn viser interesse for dette, men videre rett bak fuglene er det saltstein med ferske spor 

av elg. Sporer på disse og arbeider til 14.45 uten at det skjer noe. 

Sporer og trekker på overvær ca 100 m. Elg trekker ut 60 m foran oss. Prøvegruppen ser elgen to ganger.  På opptrekket 

var  Barlinn heit og noe hard i bandet. Pause.   

12.25

NKK representant Dommer Elev / aspirant

Premiering

Premie80,0

Sum poeng  1  og  2 dag 

1

8,0

TØ & STF 060705

Taisto Erkinharju Marit Sande

Oppførsel fremfor/ ved syn av elg.

Sporing

Oppførsel ved søk etter elg.

Marit Sande

 Evne til å finne elg

Prøveleder

Sum prestasjonspoeng

Premie

Premiering endags prøve

Konklusjon: Barlinn er en svært lovende ungtispe som arbeider lett i bandet og med høgt hode hele dagen. Spesielt godt 

overværssøk i krevende vindforhold, og framviser svært god oppførsel og trygghet ved syn av elg.   

Det blir spennende å se denne hunden etter elgfall og med mer erfaring.

To-dagers prøve   2 dag

To-dagers prøve   1 dag Poeng

Poeng

Premie

Premie2

21,03

3

1

Dårlig

7

9

8

Poeng

min

0,0

Godkjent Sporprøve dato

Elgbestand

Middels

StorMeget bra

14.45

Middels

Prøven slutt kl

Sørum Irene Og Gustav

3271  Larvik

Sørum Irene E H Og Odd Gustav

Start kl. 07.50

Sum prøvetid

578098100152860

04229/05

Oppdretter

Tider

02.02.2005

Norsk Elghund Grå

T

Rase

Kjønn

Fører

Postnr/sted

Eier

Sande, Marit

Hundens navn

2496182 Dommer

3271 LarvikReg. nr

DatoDommer. Nr 17.09.2006Sørum, Irene

SKOGSPROTOKOLL - JAKTPRØVE FOR BANDHUND

Arrangør 535-06003 Katalog nrRef. nrKlubb nr 007022Hordaland Ehk

Postnr/sted

Værforhold

> 15 cm snø Liten

12.00

Endelig poengsum

11.35

Vindstøkker dyregruppe i smal dal. Prøvegruppen ser to av dyrene dra ut ca 40 m foran. Barlinn setter seg ned 

selvstendig og er helt rolig. Elg runder bak og over oss, Barlinn følger dyrene på hørsel.

0835

0840

0850

Klokken:

GOKSTADHAUGEN'S LYSTIGE BARLINN

Moment Prestasjonspoeng Vekttall

Føreforhold

Barmark

Vinden kastesnur og vi værstøkker elg. Dommer hører tydelig uttak foran oss. Barlinn setter seg.                   

Overværsarbeid ca 100 m.

< 15 cm snø

I pausen søker hunden hele tiden. Mens vi sitter der kommer en elgku og sjekker oss(Avst. 30 m), Trekker stille unna.       

I tillegg hører vi lokk fra en okse  bak en haug få meter fra oss. Barlinn sitter selvstendig er helt taus og rolig. 
Starter sporing i medvind og sporer til 13.05, Da begynner Barlinn å arbeide på overvær i retning av uframkommelig 

terreng.

Trekker og markerer mot myr i sidevind. Søker bevisst på overvær.

Hendelsesforløp:

Søker på overvær fram til saltstein, Finner spor og forsetter på øvervær.

Finner ferske spor av elg og følger. Barlinn stopper opp  og markerer over vann. Da vi skal førsøke å ta opp sporene på 

ny forstyrres vi av fremmed los ca 100 m fra oss. Vi flytter terreng. Transportetappe. 

8

Oppførsel når den stiller innpå elgen.

18,0

24,0

9 1 9,0


